
Seminar 5
Relieful fluvial și litoral



Relieful fluvial
• Relieful creat de apele curgătoare, aflat în aria 

proximă rețelei hidrografice (rețeaua de trasee care 
colectează și concentrează fluxul de apă+sediment 
spre nivelul de bază general, în sens Rădoane și alții, 
2006). Triada eroziune-transport-acumulare este 
cea care guvernează formarea acestui tip de relief. 
În prezența expunere ne vom referi doar la albiile 
majore, conuri, terase și văi.

• Bazinul hidrografic este unitatea fundamentală de 
delimitare la scară mare a reliefului fluvial 



Luncile – Albiile majore

• Albia majoră sau lunca este zona joasă, situată 
de o parte și de alta a albiei minore a unui râu, 
delimitată de abrupturi (frunți de terasă sau 
versanți), inundabilă complet la perioade mari 
de timp. Albiile majore apar ca urmare a trei 
procese principale: acreție laterală (agradare), 
acreție verticală și avulzie (formarea de 
ostroave și albii abandonate). (Rădoane și alții, 
2006)



Albia majoră a Jiului la Sadova



Structura albiilor majore







Terasele fluviale
• Terasele fluviale sunt forme de relief formate dintr-

o suprafață plană care are racorduri abrupte cu 
suprafețele adiacente (în sens vertical), 
reprezintând o fostă albie, ramasă suspendată ca 
urmare a adâncirii albiei unui râu.

• Linia de limită a podului terasei (suprafața plană, 
dar înclinată aval-amonte) cu versantul amonte se 
numește țâțână, iar cea cu versantul aval muchie. 
Versantul aval poartă numele de frunte de terasă.

• Terasele pot fi sculptate în rocă, în aluviuni sau în 
ambele, cele aluviale.



Structura teraselor



Dispunerea teraselor în profil longitudinal



Deformarea teraselor



Factorii de control ai formării teraselor

• Schimbări în sistemul morfoclimatic, cu 
alternanța perioadelor de eroziune și a celor 
de acumulare

• Mișcările eustatice
• Mișcările tectonice



Terasele Bistri ței aval de Piatra Neamț



Regionarea teraselor în România
• În Carpați râurile prezintă un număr de 9-12 terase, 

cu apariții locale ale unui număr mai mare de nivele 
de terase (până la 200 m)

• Prutul și afluenții acestuia prezintă un sistem de 7 
terase (până la 140-150 m)

• Siretul prezintă 12 nivele (până la 200-210 m) 
• Oltul și Jiul în sectorul extracarpatic prezintă 7-9 

nivele de terase (150-160 m)
• În Depresiunea Transilvaniei Mureșul și Oltul au 8-9 

nivele de terasă 
• Dunărea are 7-8 terase (până la 168 m)



Văile

• Văile sunt forme de mezo-relief apărute ca urmării a 
adâncirii albiei râurilor, dar ulterior sunt modelate și de 
alte procese.

• Relieful zonelor temperate poate fi delimitat în sens 
generic în văi și interfluvii, care la nivelul versanților se 
suprapun

• Văile în chei: văi înguste, cu versan ți abrupți, apropiați 
la bază, formate pe roci dure (calcare, gresii) (Rădoane 
și alții, 2006)

• Văile în canion: văi înguste, cu versan ți verticali, cu 
trepte, și fund plat (Rădoane și alții, 2006)

• Defileele: sunt porțiuni de văi, cu profil adânc și îngust, 
încadrate amonte și aval de sectoare mai largi, apărând 
în zone în care râul traversează roci dure



Văile transversale: anteceden ță vs. epigenie
• Văile transversale sunt văile care străbat zonele 

montane pe direcție transversală, ridicarea continuă 
a Carpaților și rocile dure traversate impunând 
necesitatea cercetării originii acestor sectoare de 
vale.

• Antecedența presupune adâncirea râului în rocile 
dure, pe măsură ce acesteasuferă mișcări de 
ridicare

• Epigenia presupune adâncirea unui râu progresiv în 
rocile subiacente

• Remanierea rețelelor hidrografice se poate face și 
prin captare



după Coteț, 1971



Cheile Dâmboviței



Cheile Nerei



Cheile Turzii



Defileul Mureșului – Toplița - Deda



Defileul Mureșului  



Defileul Oltului – Tușnad



Defileul Oltului 
– Racoș



Defileul Oltului – Turnu Roșu - Cozia



Defileul Jiului – Bumbești - Livezeni



Defileul Dunării



Canionul Văii Mari – Podișul Dobrogei de 
Sud



Captările fluviale
• Captările fluviale sunt determinate de procese 

erozionale regresive, și presupun pătrunderea unui 
rîu în albia altui râu și preluarea debitului și 
suprafeței de bazin aferente acestuia din urmă.

• Ca urmare a captării va apărea un sector de vale 
suspendată (în timp, prin adâncirea atât a râului 
captator, cât și prin a celui captat, a cărui vale aval 
de captare va continua să evolueze, cu debit mai 
mic, datorat afluenților din aval).

• Cel mai adesea aceste captări sunt presupuse, 
nefiind dovedite decît de morfologie. 



Captările Cuejdiului în zona Piatra Neamț



Captări posibile între Bistrița și Tazlău



Șaua Moinești



Prut vs Siret = Șaua Bucecea



Relieful litoral

• Litoralul României are o lungime de  km și 
corespunde la trei sectoare principale:

- Litoralul Deltei Dunării
- Razim-Sinoe
- Litoralul Podișului Dobrogei



după vespremeanu E., 1983



Litoralul Deltei Dunării
• Se întinde de la granița nordică până la capătul sudic al 

grindului Periteașca
după vespremeanu E., 2003





după vespremeanu E., 2003



Relieful țărmului
după vespremeanu E., 2003



după vespremeanu E., 2003



după vespremeanu E., 2003



după vespremeanu E., 2003



după vespremeanu-Stroe A., 2003



Gura de vărsare a brațului Sulina
după vespremeanu E., 1983



Gura de vărsare a brațului Sfântu Gheorghe
după vespremeanu E., 1983



după vespremeanu E., 1983



• Se întinde de la capătul grindului Periteașca până la 
Litoralul lagunei Razim-Sinoe



• Se întinde de la până la granița cu Bulgaria, la sud 
de localitatea 2 Mai

Litoralul Podișului Dobrogei



Oscilațiile de 
nivel ale Mării 

Negre

după vespremeanu E. și alții, 
2003



Depresiunile de deflație

după Preoteasa L.
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